
  DON BOSCO CUP
ROCZNIK 1991/92

W  DNIACH  11-14.03.2010 r.

SZCZECIN - BOISKO (SZTUCZNA TRAWA) 
UL. WITKIEWICZA



Z A P R AS Z A M Y

na

VII  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

DON  BOSCO CUP  -  rocznik 1991/92 r.

drużynę

              

Warunki uczestnictwa :

1. Przesłanie pisemnego potwierdzenia   uczestnictwa w turnieju  , które powinno obejmować :  

• lista zawodników (imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer koszulki),

• dane osobowe (imię i nazwisko) trenera i kierownika drużyny (biorących udział w turnieju)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w turnieju należy przesłać do 31-01-2010 r.   na adres:

rstanczuk@onet.eu

W przypadku większej ilości zgłoszeń (powyżej 8 zespołów) organizator zastrzega sobie prawo doboru drużyn.

Koszty ubezpieczenia oraz dojazdu na turniej, drużyny pokrywają we własnym zakresie. 
 

2. Wpłata kosztów uczestnictwa   200,00 PLN   (1 osoba) oraz wpisowe   200,00 PLN   (1 drużyna)  
W przypadku drużyn miejscowych lub dojeżdżających wpisowe   300,00 PLN   (1 drużyna)  

Dla wszystkich uczestników turnieju zapewniamy :

• Puchary, dyplomy i medale dla najlepszych drużyn, zawodników i trenerów,
• puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju,

• bankiet oraz mecz kadry

• gadżety, napoje oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

• W miarę możliwości i w zależności od hojności sponsorów przewidziane będą dodatkowe 

atrakcje i niespodzianki

Przyjazd drużyn w czwartek    11  -03-2010 r. od godz. 16,00   na adres noclegu: Hotel Młodzieżowy „Cuma”,   

ul. Monte Cassino 19A,  Szczecin

Po przyjeździe trener (kierownik)  powinien zgłosić  się  do recepcji  po klucze oraz po okazaniu dowodu osobistego 

przekazać swoje pełne dane i dane klubu w celu wystawienia ewentualnego rachunku za szkody i zniszczenia, które 

powstaną z winy zawodników, którymi opiekuje się !!!

mailto:rstanczuk@onet.eu


DON BOSCO CUP
  CYKL TURNIEJÓW OBEJMUJE:

1. TURNIEJ ROCZNIKA 2001/02 DATA:  11-13.12.2009 r.

2. TURNIEJ ROCZNIKA 1997/98 DATA:    8-10.01.2010 r

3. TURNIEJ ROCZNIKA 1999/00 DATA:  29-31.01.2010 r.

4. TURNIEJ ROCZNIKA 1995/96 DATA:  25-28.02.2010 r.

5. TURNIEJ ROCZNIKA 1993/94 DATA:     4-7.03.2010 r.

6. TURNIEJ ROCZNIKA 1991/92 DATA:  11-14.03.2010 r.



ZASADY  ORGANIZACYJNE  TURNIEJU

1. Miejsce:                     boisko ze sztuczną nawierzchnią MOSRiR, ul. Witkiewicza 62, 71-125 Szczecin

2. Termin:                      12  -03-2010 r., 13-03-2010 r. i 14-03-2010 r. (pt, sob i nd), godz. rozpoczęcia 10,00  

3. Czas trwania:             piątek 10,00-20,00; sobota 9,00-20,00 i niedziela 8,00-16,00

4. Liczebność drużyny: 18 zawodników + trener i kierownik (max. 20 osób)

5. Ilość drużyn: 8 wiodących zespołów z Polski  

6. Obsada sędziowska:   3 sędziów – reprezentantów OZS  Szczecin

7. System rozgrywek:    2x4 zespoły, następnie półfinały A i B oraz o miejsca, każda drużyna gra 5 meczów

8. Czas gry:                    min. 2 x 20 min.

9. Zasady gry:

- Zespół    - 10 + 1

- Boisko   - pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią

- Bramki   - 7,32 x 2,44

- Piłka - rozmiar 5

U W A G A !!!

Każda drużyna zobowiązana jest posiadać :

1. Dokumenty tożsamości wszystkich zawodników (w tym PESEL) 

2. Aktualne badania lekarskie wszystkich zawodników

3. Polisa ubezpieczeniowa na turniej (lub oświadczenie trenera)

Losowanie grup odbędzie się w czwartek    11  -03-2010 r. o godz. 20,00    na odprawie technicznej trenerów.  

 „ WYCHOWANIE  JEST  SPRAWĄ  SERCA ”



Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej  DON BOSCO CUP

Miejsce Szczecin                (Poland)

Kategoria wiekowa zawodnicy urodzeni po  1-01-1991

Termin  Piątek 12 marca 2010 r., sobota 13 marca 2010 r. i niedziela 14 marca 2010 r.
Przyjazd Czwartek 11 marca 2010 r.
Wyjazd Niedziela 14 marca 2010 r. po zakończeniu turnieju
Zakwaterowanie Hotel młodzieżowy „Cuma”ul. Monte Cassino 19A, Szczecin, pokoje 3-4 osobowe
Posiłki Pełne wyżywienie. 

Pierwszy posiłek 11 marca 2010 r. około godz. 17,30
Ostatni posiłek    14 marca 2010 r. około godz.  14,00 

oszty pobytu 200,00 PLN (1 osoba) oraz wpisowe 200,00 PLN (1 drużyna)
W przypadku drużyn miejscowych lub dojeżdżających wpisowe   300,00 PLN   (1 drużyna)  

Uczestnicy   8 wiodących drużyn z Polski 
Czas gry   min. 2 x 20 minut
Poziom drużyn  Profesjonalny
Inne informacje   Każdy zespół gra 5 meczów

Ze sportowym pozdrowieniem

Rafał Stańczuk

  


	 „ WYCHOWANIE  JEST  SPRAWĄ  SERCA ”

